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Jaarverslag 2016
Strúnersnacht 2015-2016
De Strúnersnacht 2015-2016 was een ouderwets-gezellige avond! Het is allemaal goed verlopen, er zijn
eigenlijk geen incidenten geweest. De avond was met gratis entree. De burgemeester is zelfs nog even in de
tent geweest, maar was snel weer weg. Mogelijk doordat de muziek te hard stond, dit was inderdaad later op
de avond het geval. Dit is meerdere keren benoemd, maar de DJ vindt dit lastig blijkbaar. Er werd nog even
vuurwerk in de tent afgestoken, maar dit is snel gestopt door de organisatie.
Nieuwe website Kollumerzwaag.nl
De website van Kollumerzwaag is vernieuwd en nu ook geschikt gemaakt voor tablet en telefoon. De site is fris
en overzichtelijk. Hij is voor de redacteurs veel gebruiksvriendelijker. De drie verenigingen
Ondernemersvereniging (OVK), Oranjevereniging en de Trije Doarpen en het Plaatselijk Belang hebben een
duidelijk vindbare plek op de site. Er kan meteen doorgelinkt worden naar hun eigen site. De site is (net als
eerder overigens) gekoppeld aan Facebook en Twitter waardoor mensen daarop een melding krijgen als er
nieuwe informatie geplaatst wordt op de site. Een ieder kan nu een voorgesteld artikel/bericht plaatsen op de
site, de redactie krijgt hiervan bericht en kan na een korte check het bericht openbaar tonen op de site. De
redactie voor deze site, met mensen uit de OVK, Oranjevereniging en de Trije Doarpen, die op termijn
uitgebreid wordt met de sportverenigingen, mogelijk ook de kerken is een actiepunt voor het komende jaar.
Frysk Film Archyf
Het afgelopen jaar is er een hele bak vol met oude Super 8 banden naar het Frysk Film Archyf gebracht. Er is
een groepje van belangstellenden van onder andere ons bestuur naar het Frysk Film Archyf geweest voor een
rondleiding en uitleg over wat er met onze oude banden van Kollumerzwaag gebeurt. Na een oproep van het
Plaatselijk Belang via de website zijn er nog enkele banden van particulieren naar het Archyf gebracht.
Inmiddels zijn alle banden gescreend en beschreven door de vrijwilligers van het Frysk Film Archyf en
opgestuurd naar België. Hier worden de banden met hoge kwaliteit overgezet op digitaal materiaal. In het
voorjaar zal het materiaal dan weer terugkomen.
Melkbus
De melkbus (hoek Foarwei/Piter Postmastrjitte) is hufterproof gemaakt en weer geplaatst.
Speeltuinvereniging
Het afgelopen jaar is ervoor gezorgd dat elke speeltuin weer zijn eigen contactpersoon heeft voor het
onderhoud aan de toestellen. De taken (voorzitter, secretaris en penningmeester) van deze vereniging zijn alle
drie ondergebracht onder het Plaatselijk Belang, gezien het feit dat de huidige contactpersonen niet open
staan voor deze taken.
In november is er allerlei nieuw speelmateriaal geleverd voor de verschillende speeltuinen.
Gezien het feit dat er nog een bedrag gereserveerd staat bij de gemeente voor de oudere jeugd in
Kollumerzwaag, heeft het Plaatselijk Belang een oproep via de site gedaan aan de oudere jeugd om te komen
met ideeën. Hier is ook gehoor aangegeven, maar de voorstellen zijn nogal verschillend van aard, van
sportactiviteiten, plaatsen van een jeugdhonk tot kinderdisco. Deze ideeën worden momenteel uitgewerkt
samen met een jongerenwerker van de gemeente.
Ledenvergadering
De ledenvergadering op dinsdag 8 maart 2016 was een geslaagde bijeenkomst. Het aantal bezoekers van de
vergadering viel ietwat tegen, terwijl we toch gezorgd hadden voor interessante sprekers (de brandweer) naar
onze mening.
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We hebben afscheid genomen van Daniël Velstra en Jan Wiebe Visser als bestuursleden. Edger Klaver was
aftredend en herkiesbaar en heeft een nieuwe termijn aangenomen. Voor de ledenvergadering was het nog
niet mogelijk om nieuwe bestuursleden te vinden voor de vacatures.
Kollumerzwaag en Veenklooster waren opnieuw rijk bedeeld met Nederlandse Kampioenen in 2015. We
hebben de volgende kampioenen mogen huldigen.
 SVK Senioren: Nederlands kampioen trampoline pegasus
Het team bestaat uit: Sylke Broersma, Janne Faber, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema,
Fokje Postma, Petra Anna Storm, Laura Evers, Janet Luchtenburg - Van der Veer en Margreet Oevering.
 SVK Jeugdteam: Nederlands kampioen trampoline valmat
Het team bestaat uit: Anniek Ytsma, Sofia Gommers, Andrea Elzinga, Marieke Hulder, Lisanne Hulder,
Lieke de Bruin, Sarah van der Meulen en Kristien Gommers.
 Mike Tjeerdsma: Nederlands kampioen bodybuilding
Tijdens de ledenvergadering heeft de organisatie Samenloop voor hoop een presentatie gehouden voor de
loop in september 2016 in Kollum.
Vrachtwagenverbod De Mieden
Het Plaatselijk Belang was aanwezig bij het overleg over wel of niet een vrachtwagenverbod in de Mieden. Er
waren zo’n 30 man deze avond. Het was een goede vergadering met een pittige discussie. De gemeente wil
graag een bord plaatsen dat de vrachtwagens daar niet langs mogen. Dit kan niet omdat de politie niet wil
handhaven of dit niet kan in verband met de bezetting. Het gaat vooral om Poolse vrachtwagens die door hun
tomtom hierlangs gestuurd worden. Jelle Boerema neemt dit dilemma intern weer mee.
Thús Wonen
Thús Wonen heeft inmiddels een nieuwe bestuurder. Zij heeft openheid gegeven over de plannen met de
woningen Kollumerzwaag en Veenklooster. De plannen zijn helder.
AED
Naar aanleiding van de vraag van Erik Visser uit Kollumerzwaag of er ook AED’s in Kollumerzwaag zijn en
beschikbaar zijn als hij een reanimatiemelding krijgt via 112, zijn we gestart met dit project. Er heeft eerst een
inventarisatie plaatsgevonden hoeveel AED’s er zijn in Kollumerzwaag en vervolgens of de eigenaren hiervan
ook bereid zijn hun AED aan te sluiten op het landelijke netwerk van Hartslagnu.nl, zodat burgerhulpverleners
hier gebruik van kunnen maken bij een reanimatiemelding via 112. Deze bereidheid is er, er zijn echter nog een
aantal AED’s nodig in beide dorpen, hier zijn Erik Visser en het Plaatselijk Belang momenteel bezig. Wanneer
dit rond is, zal er een video-oproep gedaan worden aan alle inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster om
je aan te melden als burgerhulpverlener in het geval je in het bezit bent van een geldig AED-certificaat en dit
zelf onderhoudt (bijvoorbeeld via werk). Er zal vervolgens een bijeenkomst georganiseerd worden voor deze
groep mensen. Het Plaatselijk Belang wil buitenkasten voorschieten/financieren zodat een aantal van de AED’s
buiten komen te hangen en er daardoor een 24-uurs netwerk gerealiseerd kan worden. Het Plaatselijk Belang
schrijft fondsen aan en zal ook de gemeente vragen of zij hier een financiële bijdrage aan kan leveren. Het doel
is om in 2017 een werkend 24-uurs netwerk gerealiseerd te hebben van burgerhulpverleners en AED’s in
Kollumerzwaag en Veenklooster.
Laarzenpad en vogeluitkijkpunt
De voorbereidingen van het aanleggen van het Laarzenpad zijn het afgelopen jaar in een vergevorderd stadium
gekomen. Het Laarzenpad gaat vanaf de zuidkant van de Cedelshof langs de Lauwerspoel naar het Tsjerkepaad
langs het treinspoor. Inmiddels is de vergunning voor het pad binnen. Ons doel is om het pad in het voorjaar
gerealiseerd te hebben.
Met het Laarzenpad ontstaat er een mooie route door het bijzondere coulisselandschap dat ons gebied rijk is.
De route loopt tevens langs de Lauwerspoel. Hier komt een voorziening om even te kunnen zitten en van de
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natuur te genieten. Ook is het idee om hier een bord te plaatsen met informatie over het gebied, de historie en
kenmerken van de Lauwerspoel. Het pad krijgt dezelfde kenmerken als het Tsjerkepaad. Door middel van
subsidies van onder anderen Iepen Mienskipfûns, Rabobank Coöperatief Dividend, Gemeente Kollumerland,
Staatsbosbeheer, Prins Bernhard Cultuurfonds, Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster wordt het
Laarzenpad gefinancierd.
In de Mieden wordt een Vogeluitkijkpunt gerealiseerd tegelijk met het Laarzenpad. Dit uitkijkpunt was een
idee van Sije Schotanus, lid van de Fûgelwacht.
Nieuwe bestuursleden
Haije van der Zaag en Pieter Drijfhout zijn voor de zomer ingestroomd in het bestuur.
Bijeenkomst ‘Wonen’ in de Ijsherberg te Dokkum
Deze bijeenkomst is door het Plaatselijk Belang bezocht. Hier was niet zoveel nieuws, omdat er eerder ook al
een bijeenkomst van Thús Wonen geweest was. Het ging over inkomensafhankelijk maken, passende
woningen en het voorkomen van ‘scheefwonen’.
Avondvierdaagse 2016
Net als in andere jaren is er weer een avondvierdaagse geweest in Kollumerzwaag en omgeving. Het Plaatselijk
Belang heeft de organisatie gesteund met vrijwilligers en daarnaast een appel te financieren voor alle
deelnemers van de wandeltocht. Ook is er bekendheid aan gegeven door middel van tekst op de infoborden.
Herinrichting Kollumerzwaag
Het Plaatselijk Belang is aanwezig geweest bij de bijeenkomsten over de herinrichting van Kollumerzwaag.
Inmiddels is de Triemsterloane weer netjes en opnieuw aangelegd. Er is een nieuwe wegversmalling geplaatst
en de voorrangsregels zijn gewijzigd.
Welzijnswerker van Timpaan
In juni 2016 hebben we bezoek gehad in onze vergadering van de welzijnswerker in onze gemeente, mevrouw
Van der Kooi. Zij heeft aan de hand van een powerpointpresentatie toegelicht wat het gebiedsteam van
Kollumerland precies doet. Het gebiedsteam voert de taken van de gemeente uit op het terrein van welzijn,
zorg, werk en jeugd. Zij werkt samen met huisartsen, leerkrachten, verenigingen, kerken en andere
maatschappelijke instellingen. Het gebiedsteam heeft professionals uit de volgende organisaties in dienst:
SMWF, Interzorg, MEE, Timpaan Welzijn, Regiecentrum en de gemeente WMO. De website van de
gebiedsteams in Noordoost Fryslân is www.noordoostzorgt.nl. Daarnaast is voor vrijwilligerswerk of de vraag
om hulp de site www.wehelpen.nl beschikbaar.
Het doel van de presentatie van mevrouw Van der Kooi was om kennis te brengen en te kijken waar wij samen
kunnen werken als Plaatselijk Belang en het gebiedsteam. Op dit moment hebben wij vanuit het Plaatselijk
Belang niet concrete problemen waar het gebiedsteam een rol in kan vervullen, mogelijk in de toekomst iets
met de overlast van jeugd. Wij zeggen toe, dat wij onze antennes op scherp stellen, zodat wij inwoners kunnen
attenderen op het gebiedsteam of dat we het gebiedsteam op de hoogte stellen van de problematiek die er
speelt. Het gebiedsteam kan ons gebruiken als informatiekanaal. Mevrouw Van der Kooi geeft aan dat ze met
andere gemeentes of dorpen een structureel overleg hebben, met verschillende participanten (bijvoorbeeld
school, kerk, dorpshuis en een plaatselijk belang). Wij zouden dit op termijn ook wel in Kollumerzwaag willen,
om zo met elkaar de schouders er onder te zetten bij eventuele problemen.
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Koningsdag 2016
Koningsdag 2016 is goed verlopen zonder incidenten. Het Plaatselijk Belang heeft de organisatie gesteund met
vrijwilligers daar waar mogelijk. De fietstocht is dit jaar voor het eerst niet georganiseerd (klopt toch?).
Parkeerterrein
Achter de sporthal is een parkeerterrein aangelegd om zodoende meer parkeergelegenheid te bieden onder
andere voor de ouders die hun kinderen van school houden en in het weekend voor de baptistenkerk ‘De
Thuishaven’. In eerste instantie is er gewerkt met een groep vrijwilligers, echter op een gegeven moment is het
aangenomen en is afgemaakt. Binnenkort zal er nog een bordje voor een invalideparkeerplek geplaatst worden
en daarnaast enkele P-borden.
Kofje by de Boer
Tijdens de Burendag in september zijn er een aantal boeren geweest (op vraag van het Plaatselijk Belang) die
hun boerderij opengesteld hebben voor publiek. Hierbij ging het om:
 Familie Turkstra aan de Foarwei 124
 Familie Roorda aan de Keningswei 1 te Feankleaster
 Familie Brandsma an de Foarwei 245.
Daarnaast waren er de volgende activiteiten in Kollumerzwaag:
 Opening moestuin, Foarwei 251 bij de Zorgboerderij Mariën Zathe
 Blij met de bij, Spoarbuorren Noord 19
 Dorpsbarbecue, Foarwei 116 bij de Trije Doarpen
 Gezellig Samenzijn, Blankenstrjitte 42
Afwatering bij de Haven
Het is stil water, er is geen afwatering. De sloot bij de bejaardenwoning is al wel met een kraan bewerkt.
Verder blijft het zo, op het moment dat we meerdere dode vissen in de haven aantreffen komen we in actie.
Overlast
Het afgelopen jaar zijn er verschillende vernielingen geweest. Van feestpalen vernielen tot aan het omgooien
van Dixies. De vernielingen die wij opmerken, geven wij door aan de gemeente en de wijkagent.
Bijeenkomsten Krimp in de Regio/ Open Dorp
Het Plaatselijk Belang is regelmatig naar de bijeenkomsten ‘Krimp in de regio’/ Open Dorp geweest. Dit gaat uit
van de NOC*NSF organisatie. Dit gaat vooral over het samenwerken van verenigingen en dergelijke op het
sportieve vlak. De groep richt zich nu met name op de burendag 2017.
DDFK Bijeenkomsten
In Kollumerzwaag zijn er weinig bewoners op de bijeenkomst afgekomen voor de bewoners. Blijkbaar leeft het
niet echt in Kollumerzwaag en Veenklooster. De bijeenkomst die voor de PB/DB-besturen georganiseerd
waren, hebben we ook bezocht. Hier was wel een grote opkomst. Het ging in deze bijeenkomst vooral over de
taken die de gemeente graag bij de PB/DB-besturen neer zou willen leggen. Hier blijven we in volharden, dat
dit niet mogelijk is. Het gaat hier om zorgtaken ten opzichte van bewoners of tuinonderhoud bijvoorbeeld.
Bijeenkomst zwerfafvalgilde op 22 oktober 2016
Voor alle vrijwilligers die het zwerfafval opruimen gedurende het gehele jaar is er door het Plaatselijk Belang in
samenwerking met de gemeente in de persoon van Henk de Bruyn een bijeenkomst georganiseerd. Onder het
genot van een kopje koffie en gebak heeft onze voorzitter de vrijwilligers welkom geheten en de routes
verdeeld. Vervolgens is de groep op pad gegaan, om zwerfafval op te ruimen. Na afloop hebben we onze
kennis over zwerfafval kunnen opvijzelen door middel van de presentatie van Henk de Bruyn. Hierbij werden
we verzorgd met een hapje en een drankje.
Een geslaagde ochtend, maar helaas waren er aanzienlijk minder vrijwilligers dan verwacht.
De vrijwilligers die gestopt zijn om uiteenlopende redenen zijn verblijd met een bos bloemen.
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Masquerade
Ook dit jaar heeft Masquerade weer een theaterstuk opgevoerd, dit keer in de Haven van Kollumerzwaag. Het
Plaatselijk Belang heeft hen financieel gesteund, daarnaast een aanbevelingsbrief gestuurd en gezorgd voor
verkeersregelaars.
Gezamenlijk overleg met PB/DB-besturen van Kollumerland
In november vond dit overleg plaats. Hier is met name gesproken over een structurele bijdrage voor de
onkosten van de AED’s die er in de dorpen geplaatst zijn. Er wordt een gezamenlijke brief opgesteld, waarin de
gemeente gevraagd wordt om een structurele bijdrage.
Verder is er gesproken om onze krachten als PB/DB-besturen te bundelen in een ‘dorpenfederatie’ om zo de
stem te kunnen laten gelden in de DDFK-structuur. Hier wordt een opzet voor gemaakt.

Voorzitter
Edger Klaver

Secretaris
Tetsje-Wijke van der Meulen
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